
Смрт на фашизмот - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, Огласи по тарифата. 

СКОПЈЕ 
Среда, 13 април 1955 

Број 13 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

\ / 73. 
На основа тон. 6 глава 4 од Општествени-

от план на Народна Република Македонија 
за 1955 година, Извршниот совет на Народ-
ното собрание на Народна Република, Маке-
донија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
Член 1. 

Со цел за унапредување на земјоделство-
то, се оснива фонд под назив: Фонд за уна-
предување на земјоделството' (во натамош-
ниот текст Фонд). 

Член 2 
Средствата на Фондот ги сочинуваат: 
а) дел од основниот данок на доход што 

се утврдува во процент со Општествениот -
план на Републиката; 

б) дотации од буџетот на, НР Македо-
нија; и 

в) други приходи. 
Член 3 

Намената на средствата од овој фонд е 
унапредувањето на земјоделството, а тие мо-
жат да се ползуваат нарочно за следните 
цели: 

а) давање премии за производство и на-
бавка на елитен и квалитетен семенски ма-
теријал, за производство на, посадочен, сквош 
тен и лозов материјал, како и за производ-
ство и набавка на елитен приплоден доби-
ток, за кои нема определени премии од Со-
јузниот фонд за унапредување на земјодел-
ството; 

б) за изведување на демонстративни опи-
ти СО' вештачки ѓубрива, разни агротехнич-
ки мерки, сорти и др.; 

/ в) за давање субвенции за изградба на 
ѓубришта за правилно чување на арено ѓу-
бре; 

г) за давање субвенции за изградба на 
еилојами и силокомори за добро чување и 
користење на сточната храна; 

д) давање на,гради за квалитетен изло-
жен материјал на земјоделските изложби; 

ѓ) за агитирање и пропагирање на совре-
мени методи во земјоделското производство 
и др. 

Член 4 
Право на бара,ње на средствата од овој 

фонд имаат сите земјоделски стопански ор-
ганизации (стопанства и задруги), научни 
установи од областа, на земјоделството, како 
и индивидуалните земјоделски производите-
ли под определени условија што ќе се одре-
дат со поблиски прописи за спроведување 
на оваа уредба. 

Член 5 
Средствата од овој фонд се даваат на 

трајно и неповратно користење. 
Член 6 

Со фондот управува Управниот одбор на 
фондот при Селско-стопанската комора на 
НРМ. 

Управниот одбор на фондот го назначува 
Извршниот совет кој поставува и претседа-
тел на истиот. 

Член 7 
Заинтересираните корисници на овој 

фонд за добивање средства од истиот доста-
вуваат барања до Управниот одбор на фон-
дот. 

На основа горните барања, Управниот од-
бор на фондот донесува решение. 

Член 8 
Народната банка на ФНРЈ — Централа 

на НРМ во Скопје, исплатува на основа одо-
бренијата од страна на Управниот одбор на 
фондот и на основа потребни документи по-
тврдени од надлежните органи. 

Член 9 
Неутрошените средства на фондот од 

една година остануваат за користење во ид-
ната година. 

Член 10 
Поблиски прописи за спроведување на 

оваа уредба ќе донесе Управата за, земјодел-
ство, по претходна согласност од Извршни-
от совет. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 
ИС бр. 90 

4 април 1955 год,ина 
- Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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74. 

На основа глава XXIII оддел 7 од Опште-
ствениот план на Народна Република Ма-
кедонија за 1955 година и чл. 75 од Устав-
ниот закон: за основите на општественото и 
политичкото устројство! и органите на влас-
та на, Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕПУ-
БЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ШУМАРСТВОТО НА ФОНДОВИТЕ ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО 
НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

I. 
1. Од средствата на Републичкиот фонд 

за унапредување на шумарството се доде-
луваа,т во илјади средства на, фондовите за 
унапредување на шумарството на народни-
те одбори и ѓоѓи 
1) на фондот на НО на град Скопје . . 19.000 
2) на фондот на НО на Скопска околија . 1.30-0 
3) на фондот на НО на Т. Велешка околија 5.070 
4) на фондот на НО на Битолска околија 8.770 
5) на фондот на НО на Преспанска околија 4.700 
6) на фондот на НО на Дебарска околија . 2.010 
7) на фондот на НО на Охридска околија 20.060 
8) на фондот на НО на Кумановска околија 18.260 
9) на фондот на НО на Малешевска околија 1.300 

10) на фондот на НО на Струмичка околија 5.400 
11) на фондот на НО на Овчеполека околија 18.600 

II. 
2. Поделените средства по точ. 1 од оваа 

одлука се даваат како наменски и неповра,т-
ни кредити, а истите ќе се употребуваат за 
унапредување на шумарството. Намената ја 
одредува управниот одбор на фондот за уна-
предување на шумарството на народните од 
бори во согла,сност со Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за унапредување на шу 
марството, а за намените одредени во став 1 
оддел 2 од глава V на Општествениот план 
на Народна Република Македонија за 1955 
година. 

III. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот 

на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на НРМ". 

ИС бр. 95 
4 април 1955 година 

Скопје ^ 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

75. 

На основа чл. 19а ст. 2 од Уредба,та за 
звањата и платите на службениците во ве-
теринарната струка, Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НАГРАДА ЗА РА-
БОТА ЗА СУЗБИВАЊЕ ТУБЕРКУЛОЗАТА 

И БРУЦЕЛОЗАТА ПО ДОБИТОКОТ 

1. За работата на сузбивањето' на тубер-
кулозата и бруцелозата по говедата, се вос-
тановува награда. 

2. Правото на награда 6д претходната 
точка им припаѓа на ветеринарните лекари 
и ветеринарните помошници што работаат 
на сузбивањето на туберкулозата и бруце-
лозата по говедата. 

3. За секое туберкулинизирано говедо на 
гредата изнесува 10 (десет) динари. 

За секое грло од кое е на прописен начин 
земено млеко или крв за преглед на 6руце-
лоза наградата изнесува 10 (десет) динари. 

4. Наградата од оваа одлука паѓа на те-
рет претсметката на Управата за вете;?ЈГ1ар-
на служба на НР Македонија,. 

5. Упатства за спроведување на оваа од-
лука ќе донесе по потреба Државниот с крс-
тари ј ат за работи на стопанството. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ". 

ИС бр. 107 
4 април 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ у п ч о Арсов, с. р . 

76. 

На основа точка III став 1 од Одлуката за 
основите и за нормите на придонесот за кад-
рови за 1955 година („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 57/54), Извршниот совет на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

о д л у ч е л 
ЗА ГОЛЕМИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА КАДРОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1955 Г. 
1) Угостителските стопански организации 

во 1955 година, придонесот за кадрови ќе го 
пресметуваат по норма 50/оо (промил) од ре-
ализираниот промет на угостителски услуги 
по одбиваЈѓ^ето данок на промет. 
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2) Оваа одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на НРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр. 94 
4 април 1955 година 

Скопје 

. 77. 
На оснрва чл. 34 од Уредбата за платите 

на работниците и службениците на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 54/54), Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА ТАРИФНИТЕ СТАВКИ ВО ТАРИФ-
НИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА ПРОЕКТАНТ-

СКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА 1955 ГОДИНА 

I. 
По исклучок од одредбите1 на оддел 1 од 

глава XX ст. 3 од Сојузниот општествен 
план за 1955 година, во проектантските сто-
пански организации нивото на тарифните 
ставки во тарифните правилници за тех-
ничко-стручниот персонал што работи на 
проектирање и конструкции се определува 
на основа износите на зголемените од над-
лежниот орган во 1954 година пресметков-
ни плати утврдени со Сојузниот општествен 
план за 1954 година, зголемени со 30%. 

За останатиот персонал во проектантски-
те организации нивото на тарифните ставки 
во тарифните правилници за 1955 година се 
определува На основа износите на зголеме-
ните од надлежниот орган во 1954 година, 
претсметковни плати утврдени со Сојузниот 
општествен план за 1954 година. 

И. 
Како техничко-стручен персонал во сми-

сол на ст. 1 тон. 1 од оваа одлука се сметаат: 
главните проектанти, проектантите, помош-
ниците проектанти, главните конструктор^ 
конструкторите и помошниците конструктор 
ри, како и економистите што работаат на 
економски анализи и технички документа-
ции. 

Ш. 
Како проектантско организации во смис-

ла на оваа одлука се сметаат: стопанските 
организации основани по Уредбата за гра-
дежно проектирање („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 12/52 година - 6/54). . 

Одредбите на оваа одлука нема да се при-
менуваат на проектантските бирои што се 
одделни погони во градежите, индустриски-
те и други непроектански организации. 

IV. 
Оваа одлука влегува, во сила со објаву-

вањето во „Службен весник на НРМ". 
ИС бр. 105 

4 април 1955 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

78. 
На основа чл. 62 став 4 од Уредбата за 

расподелбата на, вкупниот приход на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 54/54 год.Ј, Извршниот совет на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ОКОЛИИТЕ ВО ПРЕ-
ОСТАНАТАТА ДОБИВКА НА ГРАДЕЖ-

НИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ОДНОСНО 
НИВНИТЕ ГРАДИЛИШТА И ПОГОНИ 

1) Од преостанатата добивка на градеж-
ните претпријатија, односно нивните гради-
лишта и погони, на фондот за станбена из-
градба на околиите (градот) му припаѓа: 

а) град Скопје 100% 
б) околиите: Битолска, Дебарска, 

Кочанска, Кривопаданечка, Ку-
мановска, Малешевска, Овче-
полска, Преспанска, Прилепска, 
Скопска, Тетовска, Тиквешка, 
и Титоввелешка 40% 

в) околиите: Гевгелиска,, Кичев-
ска, Охридска и Струмичка 20% 

г) Гостиварска околија 10% 
2) Остатокот од преостанатата добивка, 

по одбиток на учесвото на околиите, е при-
ход на републичкиот фонд за станбена из-
градба. 

3) Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1955 
година. 

ИС бр. 104 ; ѓ 

4 април 1955 година 
,Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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79. 

На, основа чл. 61 став 2 од Уредбата за 
расподелбата на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54 год.). Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОЦЕНТОТ СО КОЈ СЕ ПРЕСМЕТУВА 
ДЕЛОТ НА ДОБИВКАТА ШТО МУ ПРИ-
ПАЃА НА СЕДИШТЕТО НА ГРАДЕЖНО-

ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

1) Делот на добивката, кој ,се одделува 
како реализирана, добивка на седиштето на 
градежното претпријатие може да изнесува 
најмногу 10% од добивката која подлежи на 
расподелба на градилиштата и погоните. 

2) Ова решение влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1955 
година. 

ИС бр. 103 
4 април 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

/ 80. 
На, основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИОТ 
ДОМ ПРИ УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕХАНИ-
ЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО КУМА-
НОВО ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1) Ученичкиот дом при Училиштето за 
механизација на земјоделието во Куманово 
(во понатамошниот текст — Домот) се про-
гласува за установа со самостојно финанси-
рање. 

Седиштето на Домот е во Куманово. 
2) Домот има задача да обезбедува сме-

стување (стан и храна) и воспитување на 
учениците од Училиштето за, механизација 
на земјоделието во Куманово. 

3) Домот управува со сиот имот со кој 
управуваше како претсметковна установа. 

4) Домот може да ги има следните фон-
дови со кои распола,га самостојно: 

а) фонд за наградување на службеници-
те и работниците (фонд за наградување); и 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки 
(фонд за замена и дополнување). 

Средствата на овие фондови се образу-
ваат според прописите што постојат. 

5) Со ученичкиот дом управува управ-
ник што го назначува Републичкиот совет 
за просвета. 

6) Орган надлежен за работите и зада,-
чите на Домот е Републичкиот совет за про-
света. 

7) Ова решение влегува во сила од денот 
на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 92 
4 април 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

81. 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финан-
сирање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51 /53) 
Извршниот совет на Народна Република Ма 
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТОПАНСТВО-
ТО ПРИ УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕХАНИЗА-
ЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО КУМА-
НОВО ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Стопанството при Училиштето за ме-

ханизација на земјоделието во Куманово (во 
натамошниот текст — Стопанството) се про-
гласува за установа со самостојно финанси-
рање. 

Седиштето на Стопанството е во с. Долно 
Коњари — Кумановско. 

2. Задача на Стопанството' е: 
а) да служи за изведување практична 

настава на учениците од Училиштето за ме-
ханизација на земјоделието во Куманово; 

б) да произведува земјоделски и сточни 
производи. 

3. Стопанството управува со сиот имот со 
кој управувало како претсметковна устано-
ва. 

Вредноста, на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис, кој ќе се изврши со-
гласно чл. 56 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање, со со-
стојба на 1-У1-1954 год. 

4. Со Стопанството управува управник 
што го назначува Републичкиот совет за 
просвета. 

5. Стопанството' може да ги има следните 
фондови: 

а) фонд за дополнување и замена .на ос-
новните средства и големи поправки (фонд 
за замена); 
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6) фонд за наградување на работниците 
и службениците (фонд за наградување). 

Средствата за овие фондови се образу-
ваат според прописите што постојат. 

6. Орган надлежен за задачите и рабо-
тите на Стопанството е Републичкиот совет 
за просвета. 

7. Ова решение влегува во сила од де-
нот на неговото објавување во „Службен 
весник на НРМ", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1955 година. 

ИС бр. 93 
4 април 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

/82. 
На основа оддел 5 глава XX од Опште-

ствениот план на Народна Република Маке-
донија за 1955 година, Извршниот совет на 
Народното' собрание на Народна Република 
Македонија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО 
И УПЛАТАТА НА ИЗНОСИТЕ ШТО ОКО-
ЛИИТЕ И ГРАД СКОПЈЕ ГИ УПЛАТУ-
ВААТ ВРЗ ОСНОВА НА УЧЕСТВОТО НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО НИВНИТЕ ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД 

1955 ГОДИНА 
I. 

За правилното пресметува,ње на учество-
то на Републиката во приходите на околиите 
(градот), најнапред се утврдуваат вкупните 
пригоди на околиите (градот), и тоа: 

1. Средства,та на фондот на самостојно 
рас: пагање на стопанската организација, 
ост! зени во 1955 година, без делот од овија 
сре; ва што стопанските организации имаат 
праг да го употребат за ^зголемување на 
пла лте преку платите по тарифниот пра-
вилник. 

2. Сите приходи, што по инструментите 
на плановите се одлив аа,т во буџетите на 
околиите (градот), градските општини и оп-
шт! 1 тите, вклучувајќи ги и дотациите и при-
менете помошти од повисоките буџетски 
органи, како и вишоците на приходите од 
1954 година. 

3. Сите приходи што по инструментите 
на плановите се одливаат во фондовите (ин-
вестициони и други) на околиите (градот), 
градските општини и општините, како и 
салдата по фондовите од 1954 година. 

II. 
После утврдувањето на приходите од 

претходниот став, од вкупниот износ на, ис-
тите се одбиваат: 

1) помошта што републиката ја дава на 
околиите (градот); 

2) дотациите што околиите ги даваат на 
општините; 

3) камата на основните средства на сто-
панските организации од областа на угости-
телството и занаетчиството и стопанските 
организации од комунална дејност; 

4. средствата уплатени во фондот за уна-
предување на земјоделството до висина од 
20% од износот на дополнителниот данок на 
доход, од земјоделието и дополнителниот да-
ки: на доход од ориз; 

5. средствата уплатени во фондот за уна-
предување на шумарството; 

6. вишоците на приходите и уштедите 
по буџетите од 1954 година; 

7. салдата од, 1954 година по фондовите 
(инвестициони и други) на околиите (гра-
дот) како и уплатените камати и ануитети 
за кредитите од инвестиционите фондови на 
околиите (градот); 

8. сите приходи што околиите (градот) 
ги воведуваат со свои прописи; и 

9. евентуалните упла,ти во фондовите 
(инвестиционите и други) извршени на те-
рет буџетските расходи. 

III. 
Остатакот на приходите се намалува за 

износот на кој не се пресметува учеството 
на републиката, во приходите на околиите 
(градот). 

Овој износ се добива со множење бројот 
на жителите на околиите (градот) и про-
сечниот износ по глава на жител. 

При годишните пресметки се земат про-
сечните износи пропишани во одд,ел 2 и 3 
глава. XX од Општествениот план на Народ-
на Република Македонија. 

При периодичните пресметки, во текот 
на годината се зема соответниот дел од од-
носните просечни износи, и тоа: 

За, пресметка за I тромесечје 3) 12 од, износот во ска,лата 
За пресметка за месец април 4) 12 од, износот во скалата 
За пресметка за месец мај 5) 12 од износот во скалата 
За пресметка за месец јуни 6) 12 од износот во ска,лата 
За пресметка за месец јули Ђ 12 од износот во скалата 
За пресметка за месец август В) 12 од износот во скалата 
За пресметка за месец септември 9) 12 од износот во скалата 
За пресметка за месец октомври 10) 12 од износот во скалата 
За пресметка за месец ноември П) 12 од, износот во скалата 
За пресметка за месец декември — целиот износ ОД скалата. 
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За бројот на жителите се зема состојбата 
на населението на 31 декември 1954 година 
према статистичкиот извештај на Заводот за 
статистика и евиденција на НР Македонија. 

Износот кој ќе преостане по' намалува-
њето на приходите по претходниот став, 
преставува основица на која се пресметува 
учеството на Републиката, со примена сто-
па од 50%. 

IV. 
Во текот на годината учеството на Репу-

бликата ќе се пресметува месечно, комула-
тивно за измина,тиот период. По исклучок 
за првите три месеци (јануари, февруари и 
март) пресметувањето на учеството ќе се из-
врши веднаш за трите месеци, по истекот 
на тромесечјето. 

Пресметката на учеството' на Републи-
ката за I тромесечје ќе се изврши најдоцна 
до 15 април 1955 година. 

Месечните пресметки за наредниот пе-
риод ќе се вршат најдоцна 5 дена по истекот 
на месецот. 

На 5 јануари и 5 февруари 1956 година 
ќе се извршат годишните временски пре-
сметки, а на 28 февруари 1956 година де-
финитивната, годишна пресметка на учество-
то на Републиката во приходите на око-
лиите (градот) под која дата ќе се прокни-
жат и уплатат разликите кои ќе се јават по-
меѓу дефинитивната и временската годишна 
пресметка. 

Пресметките на учеството на Републи-
ката во приходите на околиите (градот) ги 
вршат филијалите на Народната банка, 
при кои се водат сметките на околиите (гра-
дот). За таа цел овие филијали се должни 
да обезбедат од другите филијали сите по-
датоци кои се потребни за пресметката. 

Филијалите се должни до 5 во месецот 
да ги испратат до околиите (градот) прет-
сметките за учеството на Републиката со 
сета документација. Околиите ја прегледу-
ваат пресметката ги острануваат евентуал-
ните грешки во споразум со филијалите на 
Народната банка и даваат налог за уплата. 

V. 
Уплатата на учеството на Републиката 

во приходите на околиите (градот), према 
претсметката за I тромесечје ќе се изврши 
најдоцна до 20 април 1955 година. Во наред-
ните месеци најдоцна 10 дена по истекот на 
месецот ќе се врши уплата, односно повра-
ќа ј на разликите помеѓу последната и прет-
ходната претсметка. 

Ако околиите до 10 во месецот не дадат 
налог за уплата филијалите ќе ја извршат 
уплатата на основа својата претсметка. 

Сите уплати до дефинитивната годишна 
претсметка се сметаат како аконтации. 

На основа дефинитивната годишна прет-
сметка се израмнуваат разликите по упла-
тите. 

Уплатените износи на учеството на Ре-
публиката ќе ги теретат буџетските сред-
ства на околиите (градот). 

Во колку ВО' текот' на година,та, буџет-
ските средства на околиите (градот) не го 
обезбедуваат учеството на републиката, уче-
ството ќе се покрие од остварените буџетски 
приходи во текот' на родниот месец, до под-
мирувањето на обврската кон Републиката. 

До колку на кра ј на годината буџетските 
средства на околиите (градот) не го обезбе-
дуваат учеството на Републиката, учеството 
ќе се наплати на терет расположивите сред-
ства по фондовите на околиите (градот). 

Уплатените износи на учеството на Ре-
публиката,, околиите (градот) ќе ги распоре-
дат помеѓу околијата, градската општина со 
самостојни права и општините', сразмерно 
остварените приходи. 

VI. 
За спроведување на ова -Упатство се гри-

ж и Државниот секретаријат за работи на 
стопанството. 

VII. 
Ова Упатство влегува во сила со денот 

на објавува,њето во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1955 
година. 

ИС бр, 91 
4 април 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

83. 

На основа точ. 2 ст. 2 од Одлуката за об-
лог на данокот на доход од селското стопан-
ство за 1955 година спрема испратениот ка-
тастарски приход („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 14/55 година), Извршниот совет на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ РОКОВИТЕ ВО КОИ 
ПОДНОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЈАВИ ЌЕ 

ПОДНЕСАТ ДОКАЗИ ЗА НАСТАНАТИТЕ 
ИЗМЕНИ И РОКОВИТЕ ВО КОИШТО 

ОРГАНИТЕ ЌЕ ГИ ПРОВЕРАТ 
ПРИЈАВЕНИТЕ ИЗМЕНИ И ЌЕ ИЗВРШАТ 
ИСПРАВКИ НА ОБЛОЖЕНИОТ ДАНОК 

1. Подносителите на пријави за личните и 
фактичните измени во сопственоста над нед-
вижните имоти што настанале до крајот на 
1954 година, се должни да поднесат докази 
за настанатите измени најдоцна до 30 јуни 
1955 година. 
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2. Надлежните органи ќе ги проверат при-
јавените измени и ќе извршат исправки на 
обложениот данок до 30 септември 1955 год. 

3. Во колку не се поднесат доказите вр 
означениот рок, обложувањето со данокот ќе 
се изврши на основа положбата на ден 
1 јануари 1955 година. 

4. Ова решение стапува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 111 
13 април 1955 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, с. р. 

84. 

На основа член 14 од Законот за унапре-
дување на овоштарството,. Управата за зем-
јоделство на НР Македонија, пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 
СОДРЖИ ЕЛАБОРАТОТ ЗА ПОДИГНУ-
ВАЊЕ НА ОВОШНИ НАСАДИ ПОГОЛЕМИ 

ОД 0,5 ХА 
Член 1 

Подигнување на овошни насади поголеми 
од 0,5 ха задолжително се врши по претход-
но одобрен елаборат. 

Член 2 
Елаборатот за подигнување на овошни 

насади поголеми од 0,5 ха треба да ги содр-
ж и следниве елементи: 

1) агро-еколошки услови на месноста ка-
де се подигнува нападот и погодноста за по-
дигнувањето. . 

Погодноста на месноста се утврдува со 
потврда за, стручен преглед од земјоделски 
стручњак со стручна спрема предвидена во 
член 3; 

2) големина на насадот; 
3) вид на овошките кои се проектираат 

да се садат, сортите и подлошките со оглед 
на реонирањето и опрашувањето; 

4) од каде ќе се набават нужните овош-
ки; 

5) скица на насадите; 
6) висина на стеблата во насадот; и 
7) растојание и форма на садењето на 

овошките по видови. 
Минималното растојание' помеѓу поеди-

ните овошки треба да биде при обикновѕни-
те насади: при оревите и костените 15 м., ја-
болкце , крутите и црешите 6 м., пра,ските 
и луњите 5 м. 

Елаборатот мора да биде потпишан од 
стручњакот, односно од станицата или расад-
никот кои го изработиле. 

Член 3 
Елаборати за, подигнување на овошни на-

сад,и поголеми од 0,5 ха можат да изработу-
ваат само земјоделски стручњаци со завр-
шен земјоделски факултет, или средна зем-
јоделска, школа. 

Елаборати можат да изработуваат стани-
ците за овоштарство, и овоштарските расад-
ници доколку имаат стручњак со потребни 
квалификации предвидени во претходниот 
став. 

Член 4 
Елаборатите ги одобрува комисијата од 

3 члена кои ги именува секретаријатот за 
стопанство на народниот одбор на околијата, 
градот односно градската општина со оддел-
ни права. Во комисијата обавезно се име-
нуваат два земјоделски стручњаци од кои 
едниот да, е од станицата за овоштарство, а 
доколку таква нема од овошниот расадник. 

Доколку елаборатот го изработила ста-
ницата за овоштарство или овошниот расад-
ник, го одобрува комисијата и обавезно како 
член се повикува овоштарски стручњак од 
друга установа. 

Член 5 
Комисијата за преглед на елаборатите е 

должна да ги прегледа елаборатите за 15 де-
на, по приемот и да поднесе решение. 

Член 6 
Овој правилник стапува во сила со денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 613 
8 април 1955 година 

Скопје 
Го заменува директорот 

на Управата за земјоделство, 
Инж. Бл. Николовски, с. р. 

85. 

На основа член 11 од Законот за унапре-
дување на лозарството, Управата за земјо-
делство на НР Македонија, пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 

СОДРЖИ ЕЛАБОРАТОТ ЗА ПОДИГНУ-
ВАЊЕ НА ЛОЗЈА ПОГОЛЕМИ ОД 0,5 ХА 

Член 1 
Подигнување на лозја џоголеми од 0,5 ха 

задолжително се врши по претходно одобрен 
елаборат. 

Член 2 
Елабора,тот за подигнување на лозја по-

големи од 0,5 ха, треба да ги содржи след-
ниве елементи: 



Бр. 13 - Стр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 13 април 1955 

1) агро-еколошкнте услови на месноста 
каде се подигнува лозј его и погодноста за 
садење на винова лоза, 

Погодноста на месноста се утврдува со 
потврда за стр-учен преглед од земјоделски 
стручњак со стручна спрема предвидена по 
член 3; 

2) големина на проектираното лозје; 
3) сорти и подлоги кои се предвидуваат 

за садење со оглед на реонирањето; 
4) скици за, размештај на сортите за про-

ектираното' лозје; 
5) на,чин на одгледување и растојание на 

редовите и лозите во редот; 
6) од каде се набавува нужниот саден 

материјал. 
Елаборатот мора да биде потпишан од 

стручњакот^ односно од станицата или ра-
садникот кои го изработиле. 

Член 3 
Елаборатот за подигнување на лозје по-

големо од, 0,5 ха можат да изработуваат само 
земјоделски стручњаци со завршен земјо-
делски факултет или средна земјоделска 
школа. 

Елаборати можат да изработуваат лозар-
ски станици и лозовите расадници доколку 
имаат стручњак со потребни квалификации 
предвидени во претходниот став. 

Член 4 
Елаборатите ги одобрува комисија од три 

члена кои ги именува секретаријатот за сто-
панство на народниот одбор на околијата, 
градот, односно градската општина со од-
делни права. Во оваа комисија обавезно се 
именуваат 2 земјоделски стручњаци, од кои 
едниот да е од станицата за, лозарство, а до-
колку такви нема од лозовиот расадник. 

До колку елаборатот го изработила ста-
ницата за лозарство или лозовиот расадник, 
го одобрува комисијата, али обавезно како 
член се повикува и лозарски стручњак од 
друга установа. 

Член 5 
Комисијата за преглед на елаборатите е 

должна да го преглед^ елаборатот за 15 дена 
од приемот и донесе решение. 

Член 6 
Овој правилник стапува во сила со денот 

на неговото објавува,ње во ,,Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 614 
8 април 1955 година 

Скопје 
Го заменува директорот 

на Управата за земјоделство', 
Инж. Вл. Николовски, с .р. 

86. 

На основа член 24 од Законот за унапре-
дување на овоштарството, Управата за зем-
јоделство на НР Македонија, пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ ПРОИЗВЕДУВА ОВОШТЕН 

ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ 
Член 1 

Производителите на овошниот посадочен 
материјал се должни да произведуваат ре-
ониран, аутентичен, квалитетен и здрав 
овоштен материјал. 

Член 2 
Овоштен посадочен, материјал може да 

се произведува по претходно одобрение од 
секретаријатот за стопанство на народниот 
одбор на околијата, градот, односно град-
ската општина со одделни права, доколку се 
исполнети условите предвидени со овој пра-
вилник. 

Народниот одбор секое издадено одобре-
ние го упишува во посебна за оваа цел уста-
новена книга. 

Член 3 
Со производството на овоштен посадочен 

материјал можат да се занимаваат: овошни-
те расадници, станиците за овоштарство, 
земјоделските школи, општонародните зем-
јоделски стопанства, земјоделските задруги 
и индивидуалните производители. 

Член 4 
Овоштен расадник може да се оснива само 

по одобрение на надлежниот народен одбор 
на околијата, градот, односно градската оп-
штина со одделни права, а, на предлог од ко-
мисија од 5 члена образувана од народниот 
одбор. Во состав на комисијата влегуваат и 
стручњаци од Заводот за овоштарство., 

Комисијата предложува оснивање на ово-
штен расадник, ако постојат агро-еколошки 
услови: за производство на посадочен овош-
тен материјал за видови и сорти предвидени 
со реонирањето за соодветното подрачје. 

Член 5 
На земјоделските организации и устано-

ви може да им се одобри оснивање на овош-
тен расадник за производство на овоштен по-
садочен материјал, доколку ги исполнуваат -
следниве услови: 

1) да постојат агро-еколошки услови -за 
расадничко производство; 

2) да, располагаат со минимална површина 
земја од 6 ха погодна за расадничко произ-
водство; 

3) да е обезбедена вода за напојување; 
4) да имаат ревидирана и одобрена пер-

с п е к т и в а програма за расадничко производ^ 
ство, ' 
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Програмата можат да џ изработуваат са-
мо земјоделски стручњаци со завршен зем-
јоделски факултет или средна земјоделска 
школа, а е ревидира станица за овоштарство', 
односно Заводот за овоштарство. 

Станицата за овоштарство може да ја ре-
видира програмата до колку располага со 
земјоделски стручњаци со завршен земјодел-
ски факултет и со најмалку двогодишна 
пракса или земјоделски техничар со најмал-
ку петгодишна пракса во овоштарството; 

5) со расадникот да раководи земјоделски 
стручњак со завршен земјоделски факултет, 
положен стручен испит и со' најмалку двего-
дишна пракса или земјоделски техничар со 
положен стручен испит и со најмалку триго-
дишна пракса во расадничко производство'. 

Член 6 
На индивидуалните производители може 

да им се одобри производство на посадочен 
овонгген материјал наменет за промет, до-
колку ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат потребна стручна спрема и 
тоа: завршен земјоделски факултет или 
средна земјоделска школа или најмалку за-
вршена нижа земјоделска школа. 

Лица,та што имаат завршено нижа земјо-
делска школа треба да л имаат. уште двого^ 
дишна пракса во некој општонароден расад-
ник; 

2) да располагаат со погодни почви и вода 
за производство на посадочен овоштен мате-
ријал. 

Во одобрението да се означи кои видови 
и сорти се одобруваат за производство, а во 
согласност со реонира,њето на соответното 
подрачје. 

Член 7 
Производителите на овопгген посадочен 

материјал мораат да вод,ат расаднички книги. 

Член 8 
За научни цели научните установи можат 

да'Произведуваат овоштен посадочен мате-
ријал од видови и сорти кои не се определени 
со реонирањето. 

Член 9 
Овој правилник стапува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 615 
8 април 1955 година 

Скопје 
Го заменува директорот 

на управата за земјоделство, 
Инж. Вл. Николовски, с. р. 

87. 

На основа член 26 од Законот за унапре-
дување на овоштарството, Управата за зем-
јоделство на НР Македонија, пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСАДОЧНИОТ 

ОВОШТЕН МАТЕРИЈАЛ 
Член 1 

Посадочниот овоштен материјал мора да 
ги исполнува условите за квалитетот предви-
дени со овој правилник. 

Член 2 
Под овоштен посадочен материјал се под-

разбира согласно овој правилник: овошно Се-
ме, резници од овошки, подлошки, добиени на 
генеративен начин (сејанци) и вегетативен 
начин (ожилени овошни делови) питомки, 
ожилени лозици од јагоди и пресадници без 
оглед на кој начин се произведени. 

Член 3 
Семето за добивање на овошни подлошки 

и семето од видовите што се размножуваат 
со семе (орев, бадем, костен и лешник) мора 
да одговара на, квалитетните норми за про-
мет и контрола на семенски материјал. 

Семето^ за добивање на овошни подлоги 
мора да потекнува од диви форми. 

Член 4 
Овошните подлошки (дивачки) добиени 

на, генеративен или вегетативен начин можат 
да се употребуваат за садење до двегодишна 
старост и се класираат во две класи. 

Во прва класа спаѓаат дивачките од ја-
болчасто овоштие чија дебелина изнесува 
од 6—10 мм. во пречник и од костилкавото 
овоштие чија дебелина изнесува од 4—6 мм. 
во пречник, над кореновиот врат, дивачките 
мораат да имаат три добро развиени жили 
во должина не малу од по 10 см. и со што 
повише ситни жили, да немаат механички 
повреди кои да пречат за понатамошниот 
развиток на подлошката, да се здрави, не 
заразени и аутентични во своето потекло. 

Во втора класа спаѓаат дивачките од ја-
болчасто овоштие чии пречник изнесува од 
4—6 мм. и од костилкавото овоштие чии 
пречник изнесува 3—4 мм. над кореновиот 
врат. 

Во втора класа спаѓаат и давачките од 
прва класа што има,ат определена деблина, 
а се со послабо развиен коренов систем. 

Дивачките од, втора класа ќе се користат 
воглавно за питомење во идната година по 
пат на окулирање. 

Член 5 
Иитомките, резниците и семето од видо-

вите што се размножуваат со семе (ореви, ба-
деми, костени и лешници), треба да се здра-
ви и да потекнуваат од признати . матични 
овошки за размножување и да се видно обе-
лежени по вид, сорта и производител. 

Признавање на матични овошни стебла ќе 
вршат станиците за овошта,рство и овошните 
расадницд. 
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Заводот за овоштарство ќе врши призна-
вање на матичните овошни стебла во овош-
ните^ расадници и станиците за овоштарство. 

Член 6 
1 Пресадниците мораат да ги исполнуваат 

следниве услови: 
1) пресадниците од праски за садеше тре-

б^ да бидат по правилно годишни, а по ис-
клучок и по претходно одобрение двого-
д^ттм. 

Пресадниците од останатите видови за 
садење по правило треба да бидат двогодиш-
НИј а по исклучок и по претходно одобрение 
трогодишни; 

2) да се здрави и да немаат трагови на 
било каква карантинска болест или штетсн 
чина и да нема механички повреди кои да го 
угрозуваат нормалниот развиток на овош-
ките; 

3) да е добро срастено споеното место; 
4) да имаат добро развиен коренов систем 

без икакви повреди, со најмалку три основ-
ни корена во должина во 20 см. ако се по-
топени на генеративни подлошки или над 10 
см. ако се питомени на вегетативни под-
лошки; 

5) двогодишните и тригодишните пресади 
ници да се со оформена корона од најмалку 
три основни тетки (гранки); 

6) висина на стеблото да изнесува: 
а) при нискостеблените до 60 см. 
б) при четврт високите 80 см. 
в) при полувисоките 120 см. 
г) при високостеблените 160 см. 
Висината на, стеблото се мери до првата 

ветка на коренот, а се дозволува останување 
од определената висина до 5 см. л о в и т е или 
помалку. 

Одобрение од точка 1 издава надлежниот 
орган за земјоделство при народниот одбор 
на околијата, градот, односно градската оп-
штина со одделна права. 

Член 7 
Неквалитетни се и несмеат да се користат 

за садење пресадниците: 
1) со неисечени чепови на окулантите, 
2) опитомени повисоко од 15 см. изнад зем-

јата освен опитомените пресадници во коро-
ната, 

3) опитомени со несредени и со лош афи-
нитет подлошки, 

4) со поголеми кривини на стеблото, 
5) полусуви и измрзна,ти пресадници. 

Член 3 
Се забранува садење на посадочен овошг 

тен материјал заразен од карантински бо-
лести и штетници. 

Посадочниот овоштен материјал заразен 
од карантински болести, и штетници се униш-
тува согласно Основниот закон за заштита 
на растенијата. 

Член 9 
Посадочниот овоштен материјал мора да 

биде прописно означен со етикета. 
На етикетата на едната страна се упишува 

адресата 'на производителот, а на другата: 
видотг сортата и подлошка,та. 

Член 10 
За установување на квалитетот на овош-

ниот посадочен материјал се врши стручен 
преглед од Заводот за овоштарство. 

За установување на здравствената полож-
ба фитосанитерен преглед вршат станиците 
за заштита на растенија, односно Управата 
за земјоделство. 

Уверенија за квалитетот и здравственото 
состојание на посадочниот материјал издава-
ат органите овластени за преглед. 

Член 11 
Производителот е должен да издаде на 

купецот потврда,, согласно член 28 од Зако-
нот со која гарантира аутентичност на сор-
тата и подлогата на продадениот овоштен ма-
теријал. 

Член 12 
Овој пра,вилник стапува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 616 
8 април 1955 година 

Скопје 

Го заменува директорот 
на Управата за земјоделство, 

Инж. Вл. Николовски, с. р. 

88. 

На основа член 18 од Законот за унапре-
дување на лозарството, Управата за земјо-
делство на НР Македонија, пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 

ПРОИЗВЕДУВА ЛОЗОВ ПОСАДОЧЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Производителите на лозов посадочен ма-

теријал се должни да произведуваат: реони-
ран, аутентичен, квалитетен и здрав лозов 
посадочен^ материјал. 

Член 2 
Лозов посадочен материјал може да се 

произведува по претходно одобрение од сек-
ретаријатот за стопанство на народниот од-
бор на околијата, градот, односно градската 
општина со одделни права доколку ги ис-
полнува условите предвидени со овој правил-
ник. I 

Народниот одбор секое издадено одобре-
ние го упишува во посебно за оваа цел ус-
тановена книга, 
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Член 3 
Со производство на лозов посадочен ма-

теријал можат да се занимаваат1: лозовите 
расадници, станиците за лозарство, земјодел-
ските школи, општонародните земјоделски 
стопанства и индивидуалните производи-
тели. 

Член 4 
Лозов расадник може да се оснива само по 
одобрение на надлежниот 'народен одбор на 
околијата, градот, односно градската општи-
на со одделни права, а на, предлог на коми-
сија од 5 члена образувана за таа цел (Јд на-
родниот одбор. Во состав на комисијата оба-
везно влегуваат и стручњаци од Заводот за 
лозарство. 

Комисијата предложува оснивање на ло-
зов расадник, ако постојат агро-еколошки ус-
лови за производство на посадочен матери-
јал за сорти и лозови подлошки реонирани за 
соответното подрачје. 

Член 5 
На земјоделските организации и установи 

може да им се издаде одобрение за оснивање 
на расадник за производство1 на лозов поса-
дочен ' материјал, доколку ги исполнуваат 
следните услови: 

1) да постојат агро-еколошки услови за 
производство на лозов посадочен материјал; 

2) да имаат ревидирана и одобрена, пер-
спективна програма за расадничко произ-
водство. 

Програмата е ревидира станица за лозар-
ство, односно Заводот за лозарство. 

Програмата можат да е изработуваат са;мо 
земјоделски стручњаци со завршен земјо-
делски факултет или средна земјоделска 
школа, а, е ревидира станицата за лозарство 
доколку располага со земјоделски стручња-
ци со завршен земјоделски факултет и со 
најмалку двегодишна пракса или земјодел-
ски техничари со најмалку петгодишна прак-
са во лозарството; 

3) да располагаат за секои 120.000—150.000 
резници односно калеми 2—3 ха погодна по-
вршина вкоренилиште за, оној број резници 
предвидени да се зад,ржат за властите кале-
мење и вкоренување; 

4) со расадениот да раководи земјоделски 
стручњак со завршен земјоделски факултет, 
положен стручен испит и со најмалку две-
годишна пракса или завршена средна земјо-
делска школа, положен стручен испит и со 
најмалку тригодишна пракса во специјал-
н о с т . 

Член 6 
Со земјоделските организации и установи 

кои немаат властите производство' на лозови 
подлошки, може да им се издава секоја годи-
на одобрение за производство на посадочен 
лозов ма,теријал во смисла на член 2, докол-
ку ги исполнуваат следните услови: 

1) да ги исполнуваат условите предвиде-
ни ВО' т. 1 и 3 од претходниот член; 

2) да имаат потврда за набавка на лозови 
подлошки определени со реонирањето за ре-
онот на расадникот; 

3) да имаат потврда за набавка на питом-
ки и гаранција за нивната аутентичност од 
сорти определени со реонирањето за реонот 
на расадениот; 

4) со расадениот да раководи земјоделски 
стручњак со завршен земјоделски факултет 
или средна земјоделска школа и со најмалку 
трогодишна пракса. 

Член 7 
На индивидуалниот производител може да 

му се издаде одобрение за производство на 
лозев посадочен материјал доколку ги испол-
нува следните услови: 

1) да има потребна стручна спрема и тоа: 
завршен земјоделски факултет или средна 
земјоделска школа или најмалку нижа зем-
јоделска школа,. 

Лицето што има нижа земјоделска школа, 
треба да има и 2 годишна пракса во некој 
општонароден лозов расадник; 

2) да има сопствен лозов матичњак и ма-
тично сортименско лозје од сорти и лозови 
подлошки реонирани за реонот на расад-
никот; 

3) доколку нема лозов матичњак треба да 
има потврда и гаранција да добиените ло-
зови подлошки одговараат на реонирањето; 

4) доколку нема матично сортименско ло-
зје, треба да има потврда, и гаранција за на-
бавените питомки да се аутентични и да од-
говараат на реонирањето; 

5) ако има обезбедено погодна површина 
од вкоренилиште. 

Член 8 
Производителите на посадочниот лозов 

материјал мораат да водат расаднички книги. 

Член 9 
За научни цели, научните установи можат 

да произведуваат посадочен лозов материјал 
од сорти и видови лозови подлошки кои не 
се определени со реонирањето. 

Член 10 
Овој правилник стапува во сила со денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на НРМ". 

Број 617 
8 април 1955 година 

Скопје 
Го заменува директорот 

на Управата за земјоделство, 
Инж. Вл. Николовски, с. 

89. 

На основа член 20 од Законот за унапре-
дување на лозарството, Управата за земјо-
делство на НР Македонија, пропишува 



Бр,. 13 - Стр. Ш 
Лимити 1Г'ѓ Ги.ЈгчЈ тиччи 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 13 април 1955 

ПРАВИЛНИК 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСАДОЧНИОТ 

ЛОЗОВ МАТЕРИЈАЛ 
Член 1 

Посадочниот лозов материјал мора да ги 
исполнува условите за квалитетот предвиде-
ни ,со овој правилник. 

Член 2 
Под лозов посадочен материјал се подраз-

бира, согласно овој правилник: резници од 
лозбви подлошки и домашна лоза, вкоренета 
и невкоренети лозови калеми, вкоренета ло-
зови подлошки и питомки од домашна лоза 
(Битие винифера). 

Член 3 
Под резник се подразбира дел од едного-

дишен ластар од лозови подлошки и домаш-
на лоза. 

Резниците од лозовите подлошки кои слу-
жат за производство се класираат во две 
класи: 

Во прва класа спаѓаат резниците од дол-
жина^ 38— 4̂5 ^м. дебелина од 6—12 мм. и 
преку 12 мм здрави и добро здрвенети. 

Член 4 
Вкоренетите лозови подлошки се класи-

раат во две класи: 
Во прва класа спаѓаат вкоренетите лозови 

подлошки преку 6 мм дебелина, со најмалку 
две добро развиени жили и развиен ластар 
преку 25 см. во должина. 

Во втора класа спаѓаат вкоренетите ло-
зови подлошки до 6 мм, дебелина, со најмал-
ку една добро развиена жила и развиен лас-
тар над 10 см. во должина. 

Член 5 
Вкоренетите лозови калеми се класираат 

во две класи: 
Во прва класа спаѓаат вкоренетите лозови 

калеми чија дебелина на подлошката изне-
сува преку 6 мм подОпојното ,место, должина 
од 35-—40 см. со добро развиен коренов сис-
тему т.е. најмалку добро развиени две жили 
и најмалку еден развиен ластар во должина 
над 20 см- здрави и без големо задеблува-
ње на опојното место. 

Во втора класа спаѓаат вкоренета лозови 
калеми чија дебелина изнесува испод 6 мм. 
под опојното' место, должина 35—40 см. со 
една добро развиена жила или со две посла-
бо развиени со развиен ластар над 5 см. дол-
жина. 

Член 6 
Неквалитетни се и не можат да се упо-

требуваат за садеше вкоренетите лозови ка-
леми, доколку се констатираат повреди од: 

1) Штетници, 2) болести, 3) механички по-
вреди при обработката, 4) слаб спој помеѓу 
потешката и педолошката, 5) измрзнување и 
друго од кои повреди може да се има после-
дици за идниот развиток на лозата. 

Член 7 
Се забранува садење на посадочен лозов 

материјал заразен од карантински болести и 
штетници. 

Посадочниот лозов материјал заразен од 
карантински болести и штетници се уништу-
ва согласно Основниот закон за заштита на 
растенијата. 

Член 8 
За установување на квалитетот на лозо-

виот посадочен материјал се врши стручен 
преглед од Заводот за лозарство. 

За установување здравствената положба, 
фитосанитарен преглед вршат станиците за 
заштита на растенијата, односно! Управата за 
земјоделство. 

Уверенија за квалитетот на здравственото 
состојание на посадочниот лозов материјал 
издаваат органите овластени за преглед. 

Член 9 
Производителот е должен да издаде на 

купецот потврда согласно член 22 од Зако-
нот, со која гарантира аутентичност на сор-
тата и подлошката на продадениот мате-
ријал. 

Член 10 
Овој правилник стапува во сила со денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија44. 

Број 618 
8 април 1955 година 

Скопје 
Го заменува директорот 

на Управата за земјоделство 
Инж. Вл. Николовски, с. р. 

Огласен дел 
УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Советот за стопанство' 

на НО на Кмановска околија, бр. 15103 од 17 сеп-
тември 1954 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
1 установата под назив: Установа за набавка и 
промет на квалитетни семиња во земјоделието „До-
бро Семе", со седиште во Куманово. 

Установата е основана со решение на Народни-
от одбор на Кумановска околија, бр. 15104 од 17 
декември 1954 година. 

Предмет на работата на установата е: да ги 
снабдува сите стопанства, задруги и индивидуални 
земјоделци со квалитетни семиња. 

Со установата управува директорот Љубомир 
Т. ѓорѓевски. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е Народниот одбор на Кумановска околија. 

Бр. 15103/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кумановска околија. (10) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Кривопаланечка околија бр. 7267 од 16 
ноември 1954 година е запишана во регистарот на 

1 установите со самостојно финансирања под рег. бр. 
1, установата под назив: Шумско стопанство, со се-
диште во Крива Паланка. 

Установата е основана со решение на Народниот 
одбор на Кривопаланечка околија, бр. 8514 од 10 
октомври 1952 година. 

Предмет на работата на установата е: узгој и 
експлоатација на шуми. 

Со установата управува гл. директор Крсте Ге-
оргиев Стојчевски. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е Народниот одбор на Кривопаланечка 
околија. 

Бр. 7267/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кривопаланечка околија. (11) 

Со решение бр. 6879 од 29 август' 1954 година на 
Народниот одбор на Градската општина Штип, Дим-
че Скерлев е назначен за шеф на Градската аптека, 
со седиште во Штип, и од 29 август 1954 година има 
правов да ја потпишува установата. 

Бр. 6879/54 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина Штип. 

(1101) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија бр. 162/55 година е за-
пишана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 5, под рег. бр. 5, установата 
под назив: Кино театар, со седиште во Кичево. 

Установата е основана со решение на Народни-
от одбор на Кичевска околија бр. 2213 од 31 март 
1954 година. 

Предмет на работата на установата е: културно 
просветна дејност преку прожектирање на филмови 
и театарски престави. 

Со установата управува управителот Душан По-
повски. . 

Орган 'надлежен за работата и задачите на уста-
новата е' Народниот одбор на Кичевска околија. 

Бр. 162/55 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Кривопаланечка околија бр. 9109 од 12 
октомври 1954 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
3, установата под назив: Градско купатило, со се-
диште ЕО Крива Паланка. 

Установата е основана со решение на Народни-
от одбор на Градската општина Крива Паланка бр. 
1420 од 24 мај 1954 година. 

Предмет на работата на установата е: вршење 
на лични услуги (капење). 

Со установата управува управникот Љубомир 
Димитров Атанасовски. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е' Народниот одбор на Градската општина 
Крива Паланка. 

Бр. 9109/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кривопаланечка околија. (1526) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Кривопаланечка околија бр. 10367/54 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање под рег. бр. 4, установата 
под назив: Управа на пазариштата, со седиште во 
Крива Паланка. 

Установата е основана со решение на Народни-
от одбор на Градската општина — Крива Паланка 
бр. 2246 од ЗО-УН-1954 год. 

Предмет на работата на установата е: да, рако-
води и управува со сите, пазаришта и Градската 
кланица во Крива Паланка. 

Со установата управува управникот ,Санде На-
сев Митовски. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е Народниот одбор на Градската општина 
— Крива Паланка. 

Бр. 10367/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кривопаланечка околија. (12) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 20485/54 од 14 ок-
томври 1954 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
7, установата под назив: Станица за унапредување 
земјоделството и сточарството во Охридска околија, 
со седиште ЕО Охрид. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Охридска околија, бр. 20485 од 2 ок-
томври 1954 година. 

Предмет на работата на установата е: унапре-
дување на земјоделието и сточарството, нарочно на 
ратарството и градинарството преку воведување на 
механизацијата, употреба на вештачко ѓубре, сор-
т и и квалитетни семиња, гаење на нови раси,. ода-
бирање на постоењата раса, отворање на припусни 
станици, формирање на семепроизводни парцели. 

Со установата управува управителот инж. агр. 
Србо Блажевски. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
новата е Народниот одбор на Охридска околија, од-
носно Советот за стопанство. 

Бр. 20485/54 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (1527) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 
17610/54 година е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 4, под 
рег. бр. 4, установата под, назив: Пазаришна упра-
ва, со седиште во Кичево. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Кичевска околија бр. 6494 од 21 јуни 
1954 година. 

Предмет на работата на Пазаришната управа е: 
одржување хигиената на пазариштата, одржување 
ред на истите и наплата пазаришна такса. 

Со установата управува управителот Асан Гу-
лагоски. 

Орган надлежен за ,работата и задачите на ус-
та новата е Народниот одбор на Кичевска околија. 

Бр. 17610/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околина, . . . (47) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 14472 од 7 септем-
ври 1954 година е запишана во регистарот на ус-
тановите со самостојно финансирање под рег. бр. 
2, установата под назив: Околиски лозов расадник, 
со седиште во Струга. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Охридска околија бр. 14472 од 7 сеп-
тември 1954 год. 

Предмет на работата на установата е: да произ-
ведува квалитетен и сортов посаден лозов материјал 
од видови и сорти прописани од надлежните ор-
гани, а кој материјал ќе служи за унапредување 
на лозарството во тоа подрачје. 

Со установата управува управникот, инж. агр. 
Димче Белевски. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Охридска околија 
— Совет за стопанство. 

Бр. 14472/54. од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (1517) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица, бр. 
10899/55 година е запишано во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 1, под 
рег. бр. 3, установата под назив: Станбена управа, 
со седиште во Струмица. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Градската општина — Струмица бр. 
10715 од 29 декември 1954 година. 

Предмет на работата на Станбената управа е: 
да ги евидентира становите и станбените простории 
како и да води грижа за одржување и поправуван^ 
на истите; да врши надзор над работата на куќните 
совети, како и составува предлог на својата го-
дишна претсметка. 

Установата се наоѓа под раководство на Народ-
ниот одбор на Градската општина — Струмица. 

Установата ќе ја потпишува вд. управителот 
Благој Кабакочев, во границите на овластувањето. 

Бр. 10899/55 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Струмица. (92) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Преспанска околија — Ре-
сен, бр. 1993 од 10 март 1954 година е запишано во 
регистарот на установите со самостојно финансира-
ње на страна 13, рег. бр. 9, установата под назив: 
Околиски аптека, со седиште во град Ресен. 

Околиската аптека е основана со решение на 
Народниот одбор на Преспанска околија, бр. 1993 
од 10 март 1954 год. 

ЃГредмет на работата на Околиската аптека е: 
да приготвува лекови по рецепти од лекарите и 
издава лекарства. 

Орган надлежен за работата и Задачите на ус-
тановата е'. Советот за народно здравје и социјална 
политика при НО на Преспанска околија. 

Установата ќе ја потпишува раководителот Ар-
наудов ски Андон, во границите на овластувањето. 

Бр. 2766 од 26 август 1954 година од Советот за 
стопанство на НО на Преспанска околија. (036) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Преспанска околија — Ре-
сен, бр. 5746 од 14 јули 1954 година е запишано во 
регистарот на установите со самостојно финансира-
ње на страна 12, рег. бр. 8, установата под назив: 
Земјоделска аптека, со седиште во Ресен. 

Земјоделската аптека е основана со решение 
ча Народниот одбор на Преспанска околија, бр. 
5746 од 14 јули 1954 година. 

Предмет на работата на Земјоделската аптека; 
е: набавка и продажба на хемиски преработки за 
заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и ри-
барски алат. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
новата е: Народниот одбор на Преспанска околија. 

Установата ќе ја потпишува раководителот Пе-
ченксвски Гого, во границите на овластувањето. 

Бр. 5977/54 од Советот за стопанство на НО на 
Преспанска околија. . (937) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 
и РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 8023 од 15 мај 1954 
година е запишан во регистарот1 на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 364, рег. бр.364, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Кирил Ав-
рамовски, со седиште во село Смилево. Предмет на 
работата на дуќанот е: ѕидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Аврамов Марковски. (1257) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19869 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан: во регистарот на за-
бележите дуќани и работилници на страна 365, рег. 
бр. 365, занаетчискиот дуќан под фирма: Алексо 
Стојчев Петровски, со седиште во село Могила. 
Предмет на работата на дуќанот е: печење на ра-
кија 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
со Стојчев Петровски. (1258) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. "19870 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 373, 
рег. бр. 373, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар ѓорѓија Магленов Богдановски, со седиште 
во село Доленци. Предмет на работата на дуќанот 
е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓија 
Мегд^нов Богдановски. (1259) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19874 од 31 декем-
ври -1954 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 367, 
рег. бр. 367, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Крст^ Јосифов Кадровски, со седиште во 
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село Буково. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
Јосифов Кабровски. (1260) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19865 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 371, 
рег. бр. 371, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Алексо Којдов Бојковски, со седиште во 
село Маково. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо 
Којдов Бојковски. (1261) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19884 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани И' работилници на страна 382, 
рег. бр. 382, занаетчискиот дуќан под фирма: Коле 
Стојанов Број ановски, со седиште во село' Утово. 
Предмет на работата на дуќанот е: печење на ра-
кија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле 
Стојанов Број ановски. (1262) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19881 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 372, 
рег. бр. 372, занаетчискиот дуќан под фирма: Алек-
со Стојчев Органџиевски, со седиште во село Д. 
Српци. Предмет на работата на дуќанот е: печење 
на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
со Стојчев Органџиевски. ^ (1263) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5734 од 6 април 1954 
година е запишан во регистарот1 на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 337, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Борис Пет-
ров Георгиевски, со седиште во село Вардино. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Петров Георгиевски. (1264) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19887 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 374, 
рег. бр. 374, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Миленко Велјанов Мариовски, со седиште 
во село Мало Илино. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
ленко Велјанов Марковски. (1265) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19890 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќану и работилници на страна 392, рег. 

бр. 392, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Андон Јованов Нишанџиевски, со седиште во село 
Груништа. Предмет на работата на дуќанот е: 'во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон 
Јованов Нишанџиевски. (1266) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19885 ^д 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 389, рег. 
бр. 389, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Никола Костов Мирчевски, со седиште во село Рас-
тоица. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Костов Мирчевски. (1267) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19871 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 387, рег. 
(?р. 387, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Мијал Костов Сотировски, со седиште во село 
Растојца. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мијал 
Костов Сотировски. (1268) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 8006 од 15. мај 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 363, рег. бр. 363, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Најдо Ми-
трев Трајковски, со седиште во село Старавина. 
Предмет на работата на дуќанот е: качарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо 
Митрев Трајковски. (1269) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19867 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 386, рег. 
бр. 386, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Миле Стојанов Трајковски, со седиште во село Рас-
тоица. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Стојанов Трајковски. (1270) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19883 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 384, рег. 
бр. 384, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Наќе Огненов Миленковски, со седиште во село 
Врзево. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наќе 
Огнанов Миленковска (1271) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19896 од 31 декем-
ври 1853 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 406, рег. 
бр. 406, занаетчискиот дуќа,н под фирма: Недан Ми-
трев Недановски, со седиште во село Зовиќ. Пред-
мет на работата на дуќанот е: печеле на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Недан 
Митрев НедарЈОвски. (1272) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр, 19895 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 405, р-зг. 
бр. 4^5, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Трајко Митрев Недановски, со седиште во село Зо-
виќ. Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Митрев Нед ановски. (1273) 

На основа дозволата од, Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19931 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за,на-
етчиските дуќани и работилници на страна 419, рег. 
бр. 419, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Јованче Тодоров Трајчевски, со седиште во село 
Велушина. Предмет на работата на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован-
че Тодоров Трајчевски. (1274) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19889 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 391, 
рег. бр. 391, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Васил Атанасов Налевски, со седиште во 
село Градешница. Предмет на работата на дуќанот 
е:, воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Атанасов Налевски. (1275) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19904 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на зана-
е т ч и и в е дуќани и работилници на страна 403, рег. 
бр. 403, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Волче Јованов Волчевски, со седиште во село 
Будимирци. Предмет на работата на дуќанот е: во-
деничарски услуги: 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Волче 
Јованов Волчевски. (1276) 
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